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2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO  1 

DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2018  2 

Na data de 05 de setembro de 2018, às onze horas e dezessete minutos, na sala 103 da Escola Paulista de 3 

Política, Economia e Negócios, ocorreu a 2º Reunião do Departamento de Ciências Atuariais de 2018. 4 

Estiveram presentes o Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, Prof. Dr. Celso 5 

Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Ms. Luiz 6 

Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. 7 

Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. Os professores Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub e Edimilson 8 

Costa Lucas justificaram ausência. Os professores Daniela Baumohl Weintraub, Joelson Oliveira Sampaio, 9 

Márcio Ferro Catapani e Ricardo Hirata Ikeda não justificaram ausência. A assistente em administração, 10 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Danilo iniciou a reunião 11 

informando que havia saído do cargo de vice chefia e perguntou se poderia conduzir a presente reunião e 12 

todos concordaram com isso. INFORMES: 1) Vaga docente e concurso: O professor Danilo informou 13 

que a 17º vaga docente para o departamento de Ciências Atuariais tinha sido liberada, destacou que a ação 14 

da direção acadêmica para que isso acontecesse foi fundamental e que o processo de contratação para 15 

preenchimento dessa vaga deveria ser agilizado para não perdê-la. Informou que haveria outra vaga em 16 

aberto devido à exoneração do professor Moisés e solicitou aos membros do NDE para que se apressassem 17 

na escolha do perfil da vaga. O professor Humberto solicitou inclusão de um informe sobre estágios, disse 18 

que uma reunião entre a direção acadêmica e as coordenações de estágio tinha ocorrido e que foi pautado 19 

os deferimentos/indeferimentos de contratos de estágio de alunos do integral em período de férias, 20 

janeiro/julho, no qual o aluno ainda não estaria matriculado nas disciplinas, e que duas propostas tinham 21 

sido encaminhadas para que cada comissão de curso pudesse apreciar e deliberar. As duas propostas seriam 22 

a apresentação de um contrato de estágio com validade, aproximada, de um mês, para o período de 23 

matrícula, se a empresa aceitar, ou acrescentar uma cláusula no contrato, por parte da Unifesp, prevendo a 24 

anulação unilateral do contrato se o horário do estágio conflitar com o horário de aula. Após outros 25 

esclarecimentos, o professor Cordeiro sugeriu considerar as recomendações expedidas pela direção 26 

acadêmica e todos aprovaram a segunda proposta. O professor Danilo sugeriu inversão de pauta, para que o 27 

item 2 da ordem do dia fosse discutido por último. ORDEM DO DIA: 1-) Aprovação ata da reunião 28 

realizada em 09/03/2018: Após a leitura linha a linha, a maioria dos presentes aprovaram a ata, com uma 29 

abstenção do professor Luiz Maluf. 3-) Avaliações docentes de estágio probatório: O professor Danilo 30 

informou que o procedimentos, na CAEP, estariam mudando e que, por enquanto, deveriam seguir o atual. 31 

O professor Roberto recordou das recomendações enviadas, por e-mail, pelo secretário da CAEP. O 32 

professor Luiz Maluf disse, que 4º Congresso Acadêmico da Unifesp, de 2018, o professor Roberto havia 33 

participado como avaliador dos trabalhos, atividade que contaria pontos na avaliação de estágio probatório. 34 

Acrescentou que participou da comissão de organização desse Congresso, no qual foi responsável por 35 
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coordenar a parte de PIBIC e solicitar os certificados dos participantes à PROEC. Afirmou que gostaria de 36 

deixar registrado, em ata, a participação do professor Roberto Cazzari como avaliador dos trabalhos, já que 37 

os certificados ainda não estariam prontos, por questões de confecção junto a PROEC. Desta maneira, o 38 

registro disso seria para anexá-la ao processo do professor Roberto Cazzari, após sua aprovação. O 39 

professor Danilo informou que o aluno Alan poderia ajudar na avaliação discente e que avaliação docente 40 

poderia ser aprovada em reunião do departamento. O professor Luiz Maluf esclareceu que as avaliações 41 

docentes que passaram em reuniões de comissão de curso foram conduzidas em período no qual o 42 

departamento ainda não tinha sido instituído. O professor Danilo sugeriu que todos trouxessem a 43 

documentação de estágio probatório na próxima reunião de departamento, que poderia ocorrer de forma 44 

extraordinária. O professor Luiz Maluf informou algumas recomendações feitas em reuniões da CPPD, 45 

sendo que as avaliações deveriam ser apresentadas em reunião de departamento e o avaliado teria que se 46 

retirar da sala, no momento das discussões e aprovação, e o professor Danilo sugeriu que todos os docentes 47 

de estágio probatório deveriam trazer esses documentos prontos na próxima reunião. 4-) Atividades 48 

esporádicas do professor Danilo: O professor Danilo disse que suas atividades esporádicas foram 49 

aprovadas Ad referendum por causa de prazo, informou que a CPPD havia mudado esse tipo de processo e 50 

que iria disponibilizar o seu caso para consulta. Ele apresentou quais foram suas atividades esporádicas, o 51 

professor Luiz Maluf fez esclarecimentos sobre o trâmite, na CPPD, e esse processo de atividades 52 

esporádicas do professor Danilo foi aprovado, por unanimidade. 5-) Mudança de regime de trabalho do 53 

professor Dan Levy: O professor Dan apresentou seu pedido de mudança de regime de trabalho e o 54 

professor Luiz Maluf explicou como seria o trâmite desse processo na CPPD. O assunto foi prejudicado 55 

devido a documentos faltantes, que seriam apresentados para ser aprovada em próxima reunião. O 56 

professor Celso solicitou inclusão de pauta sobre a representação docente na CAEC e foi aprovado o 57 

professor Roberto Cazzari como suplente do professor Celso. 2-) Eleição Vice-Chefia: O professor Danilo 58 

relatou os motivos de sua saída da vice chefia, explicou quais foram os trabalhos realizados por ele e 59 

enfatizou que seria muito importante a participação em reuniões da Congregação. O professor Luiz Maluf 60 

fez questionamentos e ponderações sobre os trabalhos feitos do chefe e do vice chefe em conjunto. O 61 

professor Danilo relatou sobre a evolução na chefia, disse que ajudaria nos próximos concursos para 62 

contratação docente e que o professor Ricardo Ikeda teria muito conhecimento nos processos e trâmites da 63 

UNIFESP e perguntou quem gostaria de ser vice chefe até o fim dessa atual gestão. O professor Humberto 64 

se disponibilizou para participar da vice chefia na próxima gestão. O professor Luiz Maluf registrou a 65 

atenção e ajuda que recebeu do professor Danilo quando era vice chefe. Após outras discussões, o professor 66 

Dan foi aprovado, por unanimidade, como novo vice chefe do departamento. O professor Luiz Jurandir 67 

registrou seu agradecimento pela atenção, trabalhos e boa condução do departamento, realizados pelo 68 

professor Danilo. Após outros agradecimentos, os professores discutiram o regime de trabalho do próximo 69 

docente a ser contratado, o professor Luiz Maluf registrou sua recomendação para ser de Dedicação 70 
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Exclusiva. O professor Danilo encerrou a reunião às doze horas e quarenta e cinco minutos, na qual, eu, 71 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata. 72 
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_______________________________________  _______________________________________ 77 

       Prof. Dr. Danilo Braun Santos    Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho 78 
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_______________________________________  _______________________________________ 81 

      Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso     Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy 82 
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_______________________________________ _______________________________________ 85 

      Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto                Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf 86 
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______________________________________ ______________________________________ 89 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões    Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 90 
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______________________________________ _____________________________________ 93 

    Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari          Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 94 

        (Assistente em Administração) 95 




